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دس  (Sludge)اص تطکیل سسَتات ًفتی  سسَب صدایی ٍ پیطگیشی

 هخاصى تْشُ تشداسی ٍ رخیشُ ًفت خام

 

 2َّضٌگ کیاًی کشهتی ، 1هیثن هحوَدی

 صٌایغ پلیوش داًطگاُ آصاد اهیذیِ کاسضٌاسیداًطجَی ًفت داًطگاُ آصاد اهیذیِ ،  کاسضٌاسیداًطجَی 

 

 

 

 

 چکیذُ

رخیشُ ٍ ًگْذاسی ًفت خام دس هخاصى پاالیـگاّی ٍ پایاًِ ّای كادساتی، ػثة هی ؿَد تِ هشٍس صهاى تا تَخِ تِ هاّیت هادُ 

همذاس صیادی ًفت خام دس تِ هخضى ٍ خغَط لَلِ هتلل تِ آى سػَب ت صهاى هاًذ هحلَالت ّیذسٍوشتٌی رخیشُ ؿذُ ٍ هذ

سا ًیض تِ وٌذ. سػَتاتی وِ ػالٍُ تش تؼشیغ دس خَسدگی وف هخضى ٍ اتلاالت، دسكذ لاتل تَخْی اص ظشفیت ػولیاتی هخضى 

ی  اص دیگش ّوچٌیي هذت صهاى عَالًی سػَب صدایی ٍ خاسج ؿذى هخاصى ًفتی اص چشخِ ػولیات خَد اختلاف هی دّذ.

تشای  ّیذسٍالىتشٍایوپالغ ٍ ّیذسٍهىاًیه هؼضالت ًاؿی اص تدوغ سػَب اػت. دس ایي پظٍّؾ ػؼی ؿذُ سٍؽ ّای ًَیي

)ػیؼتن تاصیافت هىاًیىی( ٍ اضافِ وشدى پیَػتِ تاصداسًذّای SRJٍ ّوچٌیي تىٌیه ّای اص خغَط لَلِسػَب صدایی 

 اص تـىیل سػَتات ًفتی دس هخاصى ًفتی هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت. تاصیافت ٍ پیـگیشی ( تشایPMMA  ٍEVAپلیوشی )

-91دسكذ ٍ سٍؽ ّای پیـگیشی ٍ تاصیافت دس هخاصى ًفتی 011ػَب صدایی اص خغَط لَلِ تا تَخِ تِ ًتایح حاكل س

 دسكذ دس هخضًی تا ظشفیت یه هیلیَى تـىِ هَفمیت آهیض تَدُ اػت.71

 

پلی هتیل  -واٌّذُ ّای ًمغِ سیضؽ-SRJسٍؽ -ّیذسٍهىاًیه -ّیذسٍالىتشٍایوپالغ -سػَتات ًفتی ٍاطُ ّای کلیذی:

 ًٍیل اػتات . ياتیل -هتاوشیالت

 

 

                                                           
1.m_mahmoudi.uniomd@yahoo.com 
2.kyani.titana@yahoo.com  
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.هقذه1ِ  

ًفت خاهی وِ اص اػواق صهیي اػتخشاج هی ؿَد، ؿاهل ّیذسٍوشتَسّای ػٌگیي ٍ ًیوِ ػٌگیي اػت وِ اؿىال هختلف ٍ 

ػفالتی ٍ سصیي ّا ّؼتٌذ وِ هی تَاًٌذ تِ كَست آهل ٍاوغ ّا، هَاد خلَكیات هتفاٍت داسد. ّیذسٍوشتَسّای ػٌگیي ؿا

 .[0]اّویت خاكی داسًذ ٍ آػفالتیي ّا   خاهذ، دس تشویثات ظاّش ؿًَذ وِ دس ایي تیي، ٍاوغ ّا

 هکاًیسن سسَب ٍاکس ٍ آسفالتیي -1-2

تغییش دس ؿشایظ ایداد سػَب دسٍى ػاصًذّای ًفتی،  تـىیل هَاد اسگاًیه ػٌگیي ) ٍاوغ ٍ آػفالتیي ( ٍ تذًثال آىػلت 

تشهَدیٌاهیىی ًظیش تغییش دس تشویة ًفت خام ٍ تغییش دس فـاس ٍ دها هی تاؿذ وِ تش اثش آى تؼادل ظشیف تشهَدیٌاهیىی هَاد 

ثش حشوت ػیال ػٌگیي آلی ًظیش ٍاوغ ٍ آػفالتیي تِ ّن سیختِ ٍ دس ًتیدِ ایي هَاد تا هىاًیؼن ّای هختلف تـىیل ٍ دس ا

دس هحیظ هتخلخل ػاصًذ یا داخل لَلِ دس چاُ تَلیذی یا تاػیؼات ػغح االسضی، سػَب هی ًوایٌذ ٍ صدٍدى آًْا گاّی 

غیشهوىي ٍ گاّی هوىي ٍلی تا ّضیٌِ ّای صیاد ّوشاُ اػت. تاتَخِ تِ هَاسد فَق، ؿٌاخت هـىل ٍ ساُ حل هٌاػة تشای 

 ػولیات دساص هذت تَلیذ ٍ ّوچٌیي پایذاسی خشیاى ٍ تَلیذ التلادی داسد.سػَب صدایی تاثیش تؼضایی دس هَفمیت 

دس پذیذُ سػَب ٍاوغ پاساهتش دسخِ حشاست ٍ واّؾ آى صیش ًمغِ وشیؼتالیضاػیَى تاثیش تیـتشی ًؼثت تِ تشویة ٍ فـاس 

ًتمال ًفت خام هی ؿَد. ًفت خام داسد تغَسی وِ دس تشخی هَاسد تِ ػلت پذیذُ طلِ ای ؿذى تاػث اًؼذاد واهل خغَط ا

 :پذیذُ تـىیل سػَتات ٍاوغ، هؼوَالً تَػیلِ ػِ ًمغِ )دسخِ حشاست( هْن هـخق هی گشدد

 ًمغِ اتشی ؿذى (Cloud Point) 

 ًمغِ سیضؽ (Pour Point) 

 ًمغِ رٍب (Melting Point) 

 یا WAT تِ دسخِ حشاست سیضؽًمغِ  ایي تال ّای ٍاوغ ؿىل هی گیشًذ.ًمغِ اتشی ؿذى دهایی اػت وِ دس آى اٍلیي وشیؼ

Wax Appearance temperature  ،هخلَط هَخَد دس یه ظشف، دس كَست لشاس گشفتي دس  دهایی اػت وِهؼشٍف اػت

ًمغِ رٍب ًیض دسخِ حشاستی اػت وِ یه هادُ خالق تِ هایغ تثذیل هی گشدد. تشای یه  ًذاؿتِ تاؿذ. ٍضؼیت افمی، خشیاى

هادُ خالق، ًمغِ اتشی ؿذى ٍ ًمغِ رٍب تا ّن تشاتش ّؼتٌذ ٍ تشای یه هخلَط، ایي ًماط تفاٍت اًذوی تا ّن داسًذ. تا تَخِ 

 .[0]پذیذُ تـىیل سػَب ٍاوغ داسدتِ تَضیحات اسائِ ؿذُ، تـخیق ًمغِ اتشی ؿذى، اّویت خاكی دس هذل ػاصی 

 :ػَاهل هَثش دس تطکیل سسَب ٍاکس -1-3

ٍاوغ ّؼتٌذ، هَلؼیت  اگش چِ ًمغِ اتشی ؿذى ًٍمغِ سیضؽ، خَاف تشهَدیٌاهیىی هـخلی تشای تشویثات ًفتی داسای

هختلفی تؼتگی داسد وِ اص فاوتَسّای  ّن چٌیي هیضاى سػَب تـىیل ؿذُ ٍ تدوغ آى، تِ ٍدها  -فـاس ًؼثی آًْا دس دیاگشام

 :خولِ هْوتشیي ایي فاوتَس ّا ػثاستٌذ اص

  ٍ آى ٍ سشػت سشد ضذىسیال دهای تشکیة فطاس 

 جشم هَلکَلی پاسافیي ّاٍ  تشکیة، غلظت 

 هقذاس آب هَجَد دس تشکیة 
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   ًاخالصی ّای جاهذسفالتی ٍ یا آٍجَد سسَتات دیگش هاًٌذ هَاد 

 .تحمیمات اًدام ؿذُ ًـاى هی دّذ وِ تـىیل سػَب ٍاوغ دس هشاحل اٍلیِ، حؼاػیت تؼیاس صیادی تِ تشویة ػیال داسد

دس ول پذیذُ سػَب آػفالتیي اگش چِ تاتؼیت ػِ گاًِ تشویة، فـاس ٍ دها سا داسد ٍلی تغَس ولی حؼاػیت آى تِ فـاس ٍ 

هی تاؿذ. ًظشیِ تـىیل سػَب آػفالتیي تش اػاع اًدام ٍاوٌؾ پلیوشیضاػیَى اص عشف پاسُ ای اص تشویة تیـتش اص دها 

ًظش خَیؾ سا دس ساتغِ تا تـىیل سػَب آػفالتیي ایي چٌیي  kawanaka . تِ ػٌَاى ًوًَِ[2]پظٍّـگشاى اسائِ گشدیذُ اػت

هشاحل گًَاگَى هی تاؿٌذ وِ تحت تاثیش ػَاهلی  تیاى ًوَدُ اػت وِ آػفالت ػثاست اػت اص هحلَل ػثَس تذسیدی ًفت اص

ٍ ّوىاساًؾ ًیض هؼتمذًذ وِ  Gruesbeck. [3]چَى صهاى، دها، فـاس ٍ تش اػاع هىاًیؼن پلیوشیضاػیَى تـىیل هی گشدًذ

د آػفالتیي ًَػی پلیوش تا پل ّای گَگشدی هی تاؿذ. عثك هغالؼات اًدام ؿذُ دس هَسد ػاختواى آػفالتیي حذع صدُ هی ؿَ

 .[2]تِ یىذیگش هتلل ؿذُ اًذوشتي( )پیًَذیگاًِ وشتي σوِ ایي هادُ اص پلیوشّایی تـىیل ؿذُ وِ ػوَها تَػظ پیًَذّای 

 

 [4]اًَاع سٍش ّای سسَب صدایی اص خطَط لَلِ ًفت خام -1-4

 ٍاتش خت 

 ّیذسٍ فشص پٌَهاتیىی 

 تَپه(ّای ػایٌذُ فـٌگی( 

 هَاد ؿیویایی 

  سٍؽ ّیذسٍ الىتشٍایوپالغ 

 سٍؽ ّیذسٍهىاًیه

 

 [4]سٍش ّیذسٍ الکتشٍایوپالس

وٌذ وِ هَخة تخشیة سػَب دس  ایي في آٍسی تش اػاع اػتفادُ تْیٌِ اص تخلیِ اًشطی الىتشیىی، دسیه هحیظ ػیال ػول هی

لاتل اخشا هی تاؿذ. دس اًتْای واتل دػتگاُ، ٍلتاط تاالی گشدد. ایي فشآیٌذ دس هحیظ ػیال هایغ  هداٍست هحل تخلیِ هی

ای تِ ّوشاُ خشیاى ّیذسٍدیٌاهیىی تَخَد آهذُ، لاتلیت هٌاػثی تشای خذاػاصی  الىتشیىی تخلیِ ؿذُ ٍ ؿَن ّای ضشتِ

 وٌذ. سػَتات هماٍم سا فشاّن هی

 

 : هکاًیسن سٍش ّیذسٍ الکتشٍایوپالس 1ضکل 
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 الىتشٍایوپالغ:ّای سٍؽ ّیذسٍ ٍیظگی

 كذ  دساًدام تویضواسی تغَس كذ ٍ  لاتلیت خذاػاصی ّش ًَع سػَب ػخت 

 هیلی هتش 15 هیىشٍى تا 055 لاتلیت پاوؼاصی سػَتات تا ضخاهت 

 ِل اػتفادُ تشای لغشّای هختلف لَلاتلٍ  تذٍى ػَاسم تخشیثی دس خذاسُ داخلی لَل ِ 

 ُاپشاتَسی ػادُ ٍ پشتاتل تَدى دػتگا  

 ػاصگاسی واهل تا هحیظ صیؼت   

  هلشف آب تا فـاس ؿْشی 

 

 [4]سٍش ّیذسٍهکاًیك

گیشد وِ هَخة  پزیش ّوشاُ تا یه ػاهاًِ اًتمال آب تِ ًَن یه اتضاس تشؿی هَسد اػتفادُ لشاس  هی دس ایي سٍؽ هحَسی اًؼغاف

ّای ػخت سا تویض  ّا تمشیثاً ّوِ ًَع سػَب اص خولِ سػَب گشدد. ایي ػیؼتن ّا هی ّای خذاس داخلی لَلِ تخشیة سػَب

فشػتذ ٍ ػول سػَب تشداسی ٍ ؿؼتـَی لَلِ دس یه هشحلِ اًدام  داخل لَلِ هی وٌٌذ. اپشاتَس تِ ساحتی سؿتِ سا تِ هی

 ؿَد.  هی

تاؿذ. ایي دػتگاُ سػَتات وشتٌاتی سا تشاحتی اص ػغح لَلِ خذا  هیلی هتش لاتل تغییش هی 155الی  11ّا اص  لغش داخلی ایي لَلِ

سػذ. آب اص عشیك یه هٌثغ خاسخی ٍاسد ػیؼتن ؿذُ ٍ ػول  یًوَدُ ٍ فشایٌذ سػَتضدایی تذٍى ایداد خشاتی دس لَلِ تِ اًدام ه

 ؿَد. صی تلَست یىپاسچِ، تىویل هیپاوؼا

 : ّای سٍؽ ّیذسٍهىاًیه ٍیظگی

 تخاعش ػولىشد خاف اتضاسّای اًتْایی، ػَاسم تخشیثی تشای لَلِ ًذاسد  

 تخلیِ اًشطی الىتشیىی

 
 سػَب تخشیة ؿذُ

 

 (ؿْشی ) آب تا فـاس ػیال هایغ

 

 واتل وَاوؼیال دػتگاُ

 

 سػَتات ًفتی هتشاون
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 ینّا تا خن هال لَلٍِ ّای واهال هؼذٍد ٍ ویپ  تشای لغشّای هختلف لَلِدسكذ  155تا حذٍد  لاتلیت سػَب صدایی 

 ػاصگاس تا هحیظ صیؼت  

 هىول سٍؽ ّیذسٍ الىتشٍ ایوپالغ خْت تؼشیغ فشآیٌذ  

 ،ًیشٍی واس ووتشٍ  تشد تدْیضاتػَْلت واسٍ پشتاتل تَدى ػثىی 

 

 

 

 [4]ّیذسٍالکتشٍایوپالس ٍ ّیذسٍهکاًیك( ًوًَِ ّای صٌؼتی اجشا ضذُ تَسط ایي سٍش ّای ٍاتش جت، 1جذٍل )

 ًَع سسَب ًام ضشکت/هجتوغ سدیف

 سٍغٌی،وه،وشتٌاتی، صًگ آّي ٍ كذف پاالیؾ ًفت آتاداى 1

 آداهؼی، الػتیىی پلی اتیلي ػثه ، پلیوشی، هدتوغ پتشٍؿیوی اسان 2

 پلیوشی ، تَتادیي ، الفیي هدتوغ پتشٍؿیوی اهیشوثیش 3

 آػفالتی،وه،لیشی،اوؼیذی،ًفتی،وشتٌاتی تْشاىؿشوت پاالیؾ ًفت  4

 لیشی ، وه ، آػفالتی ؿشوت ًفت فالت لاسُ 5

 وشتٌاتی ، آػفالتی ؿشوت پاالیؾ گاص فدش خن 6

 

 

( دس هخاصى تْشُ تشداسی ٍ رخیشُ Sludgeاًَاع سٍش ّای تاصیافت ٍ پیطگیشی اص تطکیل سسَتات ًفتی ) -1-5

 ًفت خام

 [5]سٍش سٌتی: 

دس ایي سٍؽ وِ ًیاص تِ ػشهایِ گزاسی اٍلیِ ًذاسد، ًیشٍی اًؼاًی، سػَتات سا اص وف هخضى خذا ٍ خاسج هی وٌذ، دس ًتیدِ 

ّضیٌِ ػولیاتی، ّضیٌِ پیواًىاس هی تاؿذ. دس ایي سٍؽ، تشای ًشم وشدى سػَتات اص گاصٍئیل ٍ تخاس آب اػتفادُ هی ؿَد. ایي 

س عَل اًدام هشاحل تاصیافت سػَب، هخاصى اص ػیؼتن خاسج ؿذُ ٍ ػوال ظشفیت رخیشُ سٍؽ ًیاص تِ صهاى عَالًی داسد ٍ د

هتشهىؼة )وِ ًؼثت  3808ػاصی واّؾ هی یاتذ، تشای هثال تٌْا هخضى تْشُ تشداسی ؿشوت تْشُ تشداسی ساهـیش تا ظشفیت 

ظشفیت تؼیاس ووتشی داسد( تِ هذت ػِ ّفتِ تشای تاصیافت سػَتات دس پایاًِ ّای كادساتی تِ هخاصى رخیشُ ػاصی ًفت خام 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

تدای آى هَسد اػتفادُ لشاس گشفت وِ ظشفیت ػولیاتی سا تِ  (Test Tank)وف آى اص ػیؼتن خاسج ؿذُ ٍ اص هخضى آصهایؾ 

 همذاس صیادی دس هذت صهاى عَالًی واّؾ داد.

 

 [5]سٍش ضیویایی: 

ص حالل ّایی ًظیش صایلي ٍ تَلَئي تشای تؼْیل اًحالل سػَتات هَسد اػتفادُ لشاس تخاس آب، اؽ ػالٍُ تش گاصٍئیل ٍ دس ایي سٍ

هی گیشد. اص هْوتشیي هؼایة تىاسگیشی ایي سٍؽ هـىالت تْیِ، حول ٍ اػتفادُ اص حدن ًؼثتا صیاد هَاد ؿیویایی تَیظُ تشای 

تاصیافتی ٍ دس ًتیدِ آلَدگی خَسان پاالیـگاُ ّا ٍ ًفت خام  هخاصى رخیشُ تا ظشفیت صیاد، اختالط هَاد ؿیویایی تا هَاد ًفتی

كادسات ٍ ًیض ّضیٌِ گضاف هَاد ؿیویایی دس حدن هَسد ًیاص هی تاؿذ. تذیْی اػت وِ اص ًظش ایوٌی تذلیل اػتفادُ اص هَاد 

 .ؿیویایی ؿشایظ تذتش اص سٍؽ ػٌتی اػت

 

 [6]سٍش ّای حشاستی: 

ًفت داؽ تِ هخضى تشای اص تیي تشدى سػَتات اػت. دس كَستی وِ هیضاى سػَب صیاد  ایي سٍؽ ؿاهل تضسیكالف( ًفت داؽ: 

 تاؿذ ایي سٍؽ ًِ تٌْا تاػث واّؾ سػَب ًوی ؿَد، تلىِ تاػث افضایؾ سػَب ًیض هی ؿَد.

ق اص هؼایة ایي سٍؽ ّضیٌِ صیاد ٍ ًگْذاسی اص ایي ّیتشّا اػت. ّوچٌیي هلشف تشب( استفادُ اص ّیتشّای تِ هخضًی: 

 ایي ّیتشّا خیلی صیاد اػت.

ایي فشآیٌذ ؿاهل تضسیك ولشیذ آهًَین ٍ ًیتشات ػذین اػت. تشای تِ تاخیش  ج( استفادُ اص هَاد ضیویایی آصادکٌٌذُ گشها:

اًذاختي ٍاوٌؾ گشهاصا اص ًیتشٍطٍى اػتفادُ هی ؿَد. اص هؼایة ایي سٍؽ گشاى تَدى اػتفادُ اص ایي سٍؽ ًؼثت تِ سٍؽ ّای 

 ػذم وٌتشل تش ٍاوٌؾ هی تاؿذ. دیگش ٍ

 )[7]ػَاهل فؼال سطحی )سَسفکتاًت: 

ػاختاس  ػَسفىتاًت تاػث ؿىؼتي سػَب ٍاوغ ٍ آػفالتیي ؿذُ ٍ هاًغ اص چؼثیذى دٍتاسُ رسات سػَب تِ ّوذیگش هی ؿَد.

لؼوت آب  تاؿذ. دٍػت هی ؿیویایی ایي هَاد اغلة ؿاهل یه هَلىَل ًؼثتا عَالًی تا یه اًتْای آب گشیض ٍ اًتْای دیگش آب

 احاعِ ٍ تا وٌذ آى حشوت هی ػاصگاس تَدُ ٍ دس خْت ٍاوغ ٍ آػفالتیيگشیض ایي هَاد )یه دًثالِ ّیذسٍوشتٌی عَالًی( تا 

 ٍ آػفالتیي هاًغ اص تِ ّن چؼثیذى رسات آًْا تِ ّوذیگش ٍ هاًغ اص تـىیل سػَب هی ؿَد. رسات ٍاوغًوَدى 

 [8]ی )پلیوشّا(هَاد کاّص دٌّذُ سضذ کشیستال: 

 یا ٍ ّا هتاوشیالتهتیل  پلی ًظیش پلیوشّایی هاًٌذ سیضؽ ًمغِ ّای واٌّذُ) پلیوشی ّای تاصداسًذُ پیَػتِ وشدى اضافِ

 دس تغییشات همذاس گیشی اًذاصُ تا. آٍسًذ تؼول خلَگیشی وشدى سػَب پذیذُ اص تَاًٌذ هی ( EVA اػتات ٍیٌیل ياتیل وَپلیوش
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 تذػت سا هَثش تاصداسًذُ تَاى هی ؿَد، هی ایداد پلیوشی تاصداسًذُ وشدى اضافِ تَػیلِ وِ خام ًفت سیضؽ ًمغِ واّؾ

 .آٍسد تذػت خام ًفت دس ساٍ آػفالتی  ٍاوؼی سػَتات تـىیل اص تاصداسًذُ هادُ تأثیش اًذاصُ ٍ همذاس آى هتؼالة ٍ آٍسدُ

 تیي هتماتلی اثش وِ ّؼتٌذ ّیذسٍوشتٌی ُصًدیش تا ؿذُ ػاختِ پلیوشی تشویثات ،ًفتی سػَب ّای تاصداسًذُ سٍؽ ایي دس

 اص خلَگیشی ٍ ّا وشیؼتال ؿىل تغییش تاػث وِ وشدُ ایداد لغثی تخؾ یه ٍ آٍسدُ تَخَد سا ٍ ٍاوغ پاسافیي ٍ افضٍدًی

 .گفتِ هی ؿَد(  Crystal Modifier)ا ّ وشیؼتال وٌٌذُ اكالح هَاد ایي تِ وِ ؿًَذ هی ٍاوغ رسات اختواع

 تغَس ًفت دس ّا پاسافیي تا وِ ؿذُ آٍیضاى ّیذسٍوشتٌی ّای ؿاخِ تا ّؼتٌذ پلیوشّایی افضٍدًی، هَاد اص دیگش ای دػتِ

 ؿذى وشیؼتالیضُ گشهای ٍ ؿًَذ هی ٍاوغ تضسگتش ّای وشیؼتال تـىیل هاًغ هتماتل تأثیشات ایي اثش دس ٍ وشدُ اثش هتماتل

 وشیؼتال اًذاصُ ٍ ؿىل اص سیضؽ ًمغِ وِ چشا یاتذ هی واّؾ خام ًفت سیضؽ ًمغِ آى تذًثال ٍ دٌّذ هی تغییش سا پاسافیي

 ًوًَِ. ؿَد هی گفتِ (Pour point Depressant)یا  سیضؽ ًمغِ واٌّذّْای هَاد ایي تِ وِ اػت تأثیشپزیش ٍاوغ ّای

 (EVA) اػتات ٍیٌیل ياتیل پلیوشوَ اص ػثاستٌذ ؿَد هی اػتفادُ سیضؽ ًمغِ واٌّذُ تؼٌَاى وِ ییؿیویا هَاد اًَاع اص ییّا

 .(PMMA) وشیالتآ هتا هتیل پلیوشٍ

 

 وشیالتآ هتا هتیل پلیوش ػپغ ،هی ؿَد ًذاصُ گیشیا ASTM D97 اػتاًذاسد اػاع تش ًوًَِ ّای ًفتی  سیضؽ ًماط اتتذا دس

[(      )(   )     ] : ػاختاس) دهای واستشدی)ولَیي(  0ٍ /2 – 07/0ٍ چگالی)گشم تش هتشهىؼة(:    

 حالل تؼٌَاى تَلَئي اثش تتذاا .هی گشدد افضٍدُ ًفتی ّای ًوًَِ تِ هتفاٍت هَلىَلی ّای خشم ٍ ّا غلظت تا [9](382-364

 هتیل هًََهش وِ ؿذ تشسػی سیضؽ ًمغِ سٍی تش هختلف ّای غلظت تا پلیوش دٌّذُ تـىیل ٍلیِا هادُ تؼٌَاى هًََهش ًیض ٍ

 اكلی ػاهل تَاى هی پغذ. اً داؿتِ سیضؽ ًمغِ سٍی تش( واّؾ ºC٣حذاوثش) ووی تؼیاس تأثیش تَلَئي حالل ٍ وشیالتآ هتا

هتیل  پلیوش اص تاال ّای غلظت دس .وشد ًظش كشف حالل تأثیش اص ٍ داد ًؼثت پلیوش خَد تِ تیـتش سا سیضؽ ًمغِ واّؾ دس

 سیضؽ ًمغِ دس واّؾ سٍی تش پلیوش ایي ون تأثیشد. سٍ هی ّذس تِ افضٍدًی ٍالغ دس ٍ ًیافتِ واّؾ سیضؽ ًمغِ ،هتا آوشیالت

 ؿىؼتي دس پلیوش ّای هَلىَل تَاًایی ػذم ٍ پلیوش خاًثی ّایُ صًدیش تَدى تلٌذ آى، تاالی هَلىَلی خشم تِ تَاى هی سا

اٍلیي سػَتات تـىیل )ًفت دس پاسافیٌی هَلىَلْای یافتي تدوغ اص خلَگیشی ػذم تاالخشُ ٍ پاسافیٌی عَالًی ّایُ صًدیش

 ٍ تاؿذ هی هتفاٍت ًفت ًَع سٍی تش پلیوش تأثیش. داد ًؼثت (، تشویثات پاسافیٌی تا ؿاخِ ّای هؼتمین هی تاؿٌذٍاوغ ؿذُ

 تشویثی خاهی ًفت ّش چَى وِ داًؼت پاسافیي ّای هَلىَل تا پلیوش ّای هَلىَل یافتي اًغثاق هیضاى تَاىی ه آًشا دلیل

 هی وٌذ. فشق ًیض یافتي اًغثاق هیضاى ٍ ًحَُ پغ داسد، هتفاٍت

 ػادی ؿشایظ دس [9](318-345دهای رٍب)ولَیي( ٍ  93/0-95/0)چگالی)گشم تش هتشهىؼة(ًٍیل اػتات ياتیل پلیوشوَ

 هی صایلي پلیوش ایي حاللذ، تاؿ هحلَل كَست تِ وِ اػت الصم ًفتی ّای ًوًَِ تِ آى ٍدىافض تشای تاؿذ، هی خاهذ تلَست

 ؿَد، هی تیـتش غلظت چِ ّش .تاػ داؿتِ سیضؽ ًمغِ واّؾ دس صیادی تأثیش پلیوش ایي اص ووی غلظت افضایؾ .تاؿذ

 .تاؿذ هی سیضؽ ًمغِ واّؾ تا غلظت افضایؾ هؼتمین استثاط تیاًگش ٍ یاتذ هی افضایؾ ًیض سیضؽ ًمغِ دس واّؾ

 صا خلَگیشی تشای سا تْیٌِ غلظت تَاى هی ًفتی ًوًَِ سٍی تش پلیوش اص هتفاٍتی ّای غلظت تا هتؼذد ّای آصهایؾ اًدام تا

 غلظت ًفتی ّای ًوًَِ هَسد دس وِ آٍسد تذػت ػولیاتی، هـىالت اص خلَگیشی ٍ ّا ّضیٌِ دس واّؾ تِ ػثة پلیوش، اتالف
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 اص یىی ًفتی ّای ًوًَِ تِ پلیوش وشدى اضافِ دس وِ اػت هْن ًىتِ ایي تِ تَخِ .تاؿذ هی ٣00 ppmحذٍد دس تْیٌِ

 یىذیگش سٍی آًْا هتماتل اثش ٍ پلیوش تا خام ًفت تشویة یافتي اًغثاق. اػت خام ًفت تشویة سیضؽ، ًمغِ دس واّؾ ػَاهل

 .داسد افضٍدًی همذاس ٍ خام ًفت ًَع تِ تؼتگی

 اص آصهایـات اًدام ؿذُ ًتایح صیش تذػت آهذ:

 ِداسد خام ًفت دس هَخَد پاسافیي همذاس ٍ ًَع تشویة، تا هؼتمیوی ساتغِ سیضؽ ًمغ. 

 تشویثات ٍخَد ٍ داسد تاالتشی سیضؽ ًمغِ خام ًفت تاؿذ، تیـتش خام ًفت دس هَخَد ٍاوغ همذاس چِ ّش 

 .وٌذ تضؼیف یا تمَیت سا ًفتی ًوًَِ سیضؽ ًمغِ تَاًذ هی غیشپاسافیٌی

 وشد ایداد ّا ًوًَِ سیضؽ ًمغِ واّؾ دس صیادی تأثیش پاییي هَلىَلی خشم تا وشیالتآ هتا هتیل پلیوش. 

 دسخِ ػاًتی گشاد  7)حذٍد  داؿت سیضؽ ًمغِ واّؾ سٍی تش تَخْی لاتل تأثیش اػتات ٍیٌیلي اتیل وَپلیوش

 .واّؾ(

 

 

 

 خام ًفت دس سیضش ًقطِ کاٌّذُ هکاًیسن  :2 ضکل

 
 

 

  تاصیافت هکاًیکی (Crash Oil Washing System )[11]: 

ػوال یه سٍؽ پیـگیشی اص تـىیل سػَب اػت. دس ایي ػیؼتن ًفت خام تا  SRJ: تِ واسگیشی ػیؼتن  SRJسیستن 

اػتفادُ اص یه پوپ اص داخل هخضى، هىؾ ؿذُ ٍ تا فـاس تاالتش اص عشیك یه ًاصل دٍاس، تِ داخل هخضى ّذایت ٍ ػثة ایداد 

ام افتادُ دس هیاى سػَتات وف خشیاى آؿفتِ دس ػیال دسٍى هخضى هی ؿَد. تا ایداد ایي خشیاى هتالعن، ّیذسٍوشتي ّای تِ د

هخضى آصاد هی ؿًَذ ٍحدن لاتل تَخْی اص ًفت خام هخلَط ؿذُ تا سػَتات تاصیاتی ؿذُ ٍ تا حذ صیادی اص ّذس سفتي ػشهایِ 

تی وِ اص اّای ّیذسٍوشتٌی تِ كَست سػَتات غیشلاتل تاصیافت خلَگیشی هی ؿَد. دس كَستی وِ دس سٍؽ ّای ػٌتی، سػَت
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ی ؿذ، لاتلیت تاصیافت ًذاؿتِ ٍ دس اعشاف هشاوض ًفتی دفي یا دس حَضچِ ّای ًفتگیش تخلیِ هی ؿذ وِ هخاصى تخلیِ ه

 آلَدگی ّای صیؼت هحیغی فشاٍاًی سا تِ ّوشاُ داسد.

[11]ضشکت پایاًِ ّای ًفتی جضیشُ خاسک 25دس هخضى ضواسُ  SRJ: ضواتیك سیستن  3ضکل 

 

 داسای هضایای تؼیاسی اػت وِ اص خولِ آى هی تَاى تِ هَاسد صیش اؿاسُ وشد: SRJػیؼتن 

 پیـگیشی اص واّؾ ظشفیت ػولیاتی هخضى ًاؿی اص تدوغ سػَب 

 واّؾ ّضیٌِ ّای سػَب صدایی ٍ التلادی تَدى اػتفادُ اص ػیؼتن 

 ػذم ایداد آلَدگی هحیظ صیؼتی 

 ایوٌی ٍ واسایی تاالی ػیؼتن 

 ػشٍیغ وشدى ػیؼتن ػذم ًیاص تِ خاسج اص 

خضیشُ خاسن تشای هذلؼاصی تاثیش  25خلَكیات فیضیىی هخضى ٍ ًفت خام هَسد اػتفادُ اص هخلَط ًفتی هخضى ؿواسُ 

تش داًؼیتِ هخلَط ٍ فـاس اػتاتیه ػیؼتن هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت. دس ایي هخضى وِ حدن آى یه  SRJػیؼتن 

دلیمِ ( 5ثاًیِ )  311هتش هی تاؿذ، هـاّذُ هی ؿَد وِ پغ اص گزؿت  07هتش ٍ استفاع آى  004هیلیَى تـىِ، لغش آى 

( دس اوثش  5ثاًیِ ) ؿىل  25ییشات فـاس اػتاتیه پغ اص ( ٍ تِ ػلت تغ 4آؿفتگی دس توام هخضى دس حال اتفاق اػت ) ؿىل 

تغییشات فـاس ٍ ایداد هَج سا هـاّذُ هی وٌین. ایي اهَاج وِ ًاؿی اص پاؿؾ ًفت خام تا فـاس تیـتش ٍ اص استفاع  ،ًماط هخضى

ت دسٍى هخضى هی تاالتشی ًؼثت تِ ػغح هایغ دسٍى هخضى هی تاؿذ ػثة ایداد خشیاى آؿفتِ ٍ پیـگیشی اص تـىیل سػَتا

 .[01]ؿَد

 

[11]ثاًیِ 311تش داًسیتِ هخلَط ًفتی پس اص گزضت  SRJ: تاثیش سیستن  4ضکل 

 

 [11]ثاًیِ 25تش فطاس استاتیك دسٍى هخضى ًفت خام پس اص گزضت  SRJ : تاثیش سیستن 5ضکل 
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ًفت خام تاثیشی ًذاسد ٍؿىل فـلش اػتاتیه ًـاى هی دّذ وِ  APIتش دسخِ  SRJ دس ایي هذلؼاصی هـخق ؿذ وِ ػیؼتن

تغییشات فـاس دس ٍسٍدی پوپ ٍ لؼوت هىؾ هـَْد ًیؼت ٍ هـىالتی تشای ػیؼتن ایداد ًوی وٌذ. دس ایي ػیؼتن پغ اص 

شی دسكذ اص تـىیل سػَب دس هخضى خلَگی 71-91دلیمِ خشیاى هتالعن دس ػیؼتن اتفاق هی افتذ وِ تا  5گزؿت حذٍد 

 هی وٌذ.

 ًتیجِ گیشی

تِ ػلت دس گشدؽ تَدى هایغ دسٍى هخضى ّوَاسُ هَج ٍ آؿفتگی دسٍى هخضى ایداد هی ؿَد وِ خَد هاًغ  SRJدس ػیؼتن 

اص تـىیل سػَتات ًفتی دس هخضى هی ؿَد. الیِ َّای دسٍى هخضى وِ تخاسات ًفت خام ًیض دس ایي الیِ لشاس داسًذ خَد اص 

اد تالعن ٍ آؿفتگی ٍ ػذم تـىیل سػَب هی تاؿٌذ. هـاّذات ًـاى هی دّذ وِ تا افضایؾ هیضاى ػَاهل تاثیشگزاس دس اید

 ػشػت ٍ افضایؾ هیضاى ؿذت خشیاى ًفت دس ػیؼتن، هیضاى سػَتات ًفت دس ػیؼتن تا حذٍدی واّؾ پیذا هی وٌذ.

اص آًدایی وِ دس هخاصى رخیشُ پایاًِ  .وشد پلیوشّا تٌْا هی تَاى اص آًْا دس هخاصى تْشُ تشداسی اػتفادُ تِ دلیل گشاى تَدى

دس  SRJلزا هی تَاى اص ػیؼتن  .ّای كادساتی حدن هخضى تؼیاس تیـتش اص هخاصى هَخَد دس ٍاحذّای تْشُ تشداسی اػت

ّای كادساتی خاسن ًـاى داد  پایاًِ 25هخاصى تا حدن تاال اػتفادُ وشد وِ دس ؿثیِ ػاصی اًدام ؿذُ دس هخضى ؿواسُ 

 دسكذ اص تـىیل سػَتات خلَگیشی هی وٌذ.70-90تِ  ًضدیه

اها چَى پلیوشّا تٌْا تا فشآیٌذ ّیذسٍلیض هی تَاى آًْا سا اص ًفت تاصیافت وشد ٍ اًدام ایي اهش كشفِ التلادی دس كٌؼت ًفت 

همذاس پلیوش ووتشی  پغ تلشفِ اػت وِ اص سٍؽ تاصداسًذُ پلیوشی دس هخاصى ٍاحذ تْشُ تشداسی وِ حدن پاییٌی داسًذ ٍ ،ًذاسد

تِ ػٌَاى هثال دس هَسد هخضى تْشُ تشداسی ساهـیش تا ظشفیت  خْت پیـگیشی اص سػَب آػفالتیي ًیاص داسًذ، اػتفادُ ؿَد.

ی تَاى اص پلیوشّا تِ خای ظشفیت ووتشی داسد، ه پایاًِ ّای كادساتی خاسن 25وِ ًؼثت تِ هخضى ؿواسُ  هتشهىؼة 3818

اص لحاػ التلادی تلشفِ تاؿذ. اها دس هَسد هخضى رخیشُ ًفت خام پایاًِ ّای كادساتی خاسن تِ  اػتفادُ وشد تا SRJسٍؽ 

دلیل حدن تاالی هخضى )یه هیلیَى تـىِ( اص لحاػ التلادی همشٍى تلشفِ ًیؼت وِ اص پلیوشّا اػتفادُ وشد صیشا حول ٍ 

دس  SRJاها تش اػاع هـاّذات اػتفادُ اص سٍؽ  .اّذ داؿتاػتفادُ اص حدن ًؼثتا صیاد هَاد پلیوشی ّضیٌِ گضافی سا تذًثال خَ

ایي هخضى تؼیاس واستشدی اػت. پغ هی تَاى تش اػاع ظشفیت هخضى، سٍؽ تْیٌِ سا تِ ػٌَاى سٍؽ پیـگیشی اص سػَتات هَاد 

 ًفتی اًتخاب وشد.
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س هخاصى ؿثیِ ػاصی پیـگیشی اص سػَب ًفت خام د"هدتثی ػاػی همذم، هحوذ فاًی خـتی، اتَالفضل فاًی خـتی،  [7]
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اٍلیي " SRJدس هخاصى ًفتی تِ ووه ػیؼتن پیـگیشی اص تـىیل سػَب "هْذی حاخی حؼیٌی، هشین توذًی،  [10]

 وٌفشاًغ هلی تاهیي، ًگْذاؿت ٍ تَصیغ فشاٍسدُ ّای ًفتی.
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